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PARECER Nº 224/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0030/18 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Janaína Lima, que dispõe 
sobre proposta de desburocratização de serviços de zeladoria, sobre possibilidade de 
financiamento coletivo das despesas destes serviços e dá outras providências. 

De acordo com a justificativa, a proposta visa instituir um programa em que o cidadão 
possa fazer o reparo ou a realização de serviços públicos, de maneira desburocratizada, a 
partir de uma lista de empresas a serem cadastradas pela Prefeitura para a realização desses 
serviços públicos. 

O projeto subdivide-se em 12 (doze) capítulos que traçam, de maneira genérica, 
objetivos, conceitos e algumas das regras a serem seguidas para a desburocratização dos 
serviços de zeladoria. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação, eis que apresentado 
no exercício da competência legislativa desta Casa, conforme art. 30, da Constituição Federal 
e no art. 13, I, da Lei orgânica, os quais atribuem ao Município competência para legislar sobre 
assunto de interesse local. 

Ainda, vale lembrar que o art. 126 da Lei Orgânica do Município já autoriza o regime de 
concessão ou permissão para a prestação dos serviços públicos, sendo que a propositura 
apenas institui objetivos e diretrizes de maneira genérica. 

"Art. 126 - Os serviços públicos municipais serão prestados pelo Poder Público, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, nos termos desta lei." 

Saliente-se que não existe óbice relativo à iniciativa legislativa, sendo que o art. 37, 
caput, da Lei Orgânica, dispõe que a iniciativa de leis cabe a qualquer Vereador ou Comissão 
da Casa, ao Prefeito e aos cidadãos, não havendo previsão de reserva de iniciativa para o 
objeto desta lei. Poderia ser invocada violação ao art. 37, §2°, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo, que reza que é da iniciativa privativa do Prefeito: "organização 
administrativa e matéria orçamentária". Ocorre que o presente projeto apenas dispõe sobre um 
programa governamental de menor impacto, sem maiores interferências na Pasta ligada à 
implementação do programa ou alteração no seu organograma ou seu orçamento, não se 
caracterizando como "organização administrativa". Não incide, portanto, a vedação referida. 

Quanto ao capítulo VII da propositura, em que pese o fato de a Constituição Federal 
conferir à União a competência para legislar sobre telecomunicações e energia (art. 22, IV), 
entendemos que, no caso concreto, o Município não pretende interferir no contrato de 
concessão ou mesmo na prestação dos serviços. O que a propositura visa, em última análise, 
é apenas autorizar que pessoas jurídicas contratem o serviço de instalação de fiação 
subterrânea de forma desburocratizada sempre com autorização da Prefeitura. 

Vale ressaltar que a Lei Orgânica dispõe, em seu artigo 2º, inciso II e III, que: 

"Art. 2° A organização do Município observará os seguintes princípios e diretrizes: 

(...) 

II - a soberania e a participação popular; 

III - a transparência e o controle popular na ação do governo; 



(...) 

X - a defesa e a preservação do território, dos recursos naturais e do meio ambiente do 
Município;" 

No que se refere à proteção do meio ambiente, destaca-se o teor do artigo 23, inciso 
VI, da Constituição da República, o qual determina que é competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas. No caso concreto, inequívoco que um dos escopos da 
propositura é melhorar os serviços de zeladoria e, consequentemente, proteger o meio 
ambiente. 

Quanto ao impacto orçamentário, fica claro no entendimento da propositura que o 
resultado será, na verdade, uma economia de gastos do Município. A contratação direta, 
desburocratizada e descentralizada desonera a Prefeitura em pessoal para organização das 
queijas de zeladoria e, consequentemente, em recursos. Ainda que criasse despesas, é de se 
lembrar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal: 

"Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá 
ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 
previstas, em numerus clausus, no art. 61 da CB - matérias relativas ao funcionamento da 
administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder 
Executivo. Precedentes."[ADI 3.394, rel. min. Eros Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 15-8-2008. 

Anote-se que sob o aspecto material, o projeto encontra-se alinhado às disposições 
constantes dos artigos 37, § 3º e 225 da Constituição Federal, os quais estabelecem, 
respectivamente, a possibilidade de participação do usuário dos serviços públicos na 
administração pública direta e indireta e que o dever de preservação do meio ambiente impõe-
se também à coletividade e não apenas ao Poder Público. 

Registre-se também que o projeto dá cumprimento ao Estatuto da Cidade - Lei Federal 
nº 10.527/01, que em seu art. 2º, II, estabelece a gestão democrática da cidade como uma das 
diretrizes da política urbana: 

"Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

(...) 

II - gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;" 

Por último, é de extrema relevância fazer valer o princípio da eficiência da 
administração pública conforme disposto no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e, 
principalmente, propiciar ao cidadão paulistano o disposto no Parágrafo único do art. 123 da 
Lei Orgânica: 

"Art. 123 - Os serviços públicos constituem dever do Município. 

Parágrafo único - Ao usuário fica garantido serviço público compatível com sua 
dignidade humana, prestado com eficiência, regularidade, pontualidade, uniformidade, conforto 
e segurança, sem distinção de qualquer espécie." 

Estando o projeto relacionado à política municipal de zeladoria, aproximando-se do 
tema de meio ambiente e por versar sobre matéria tributária, durante sua tramitação deverão 
ser realizadas duas audiências públicas em atendimento ao disposto no art. 41, V e VIII, da Lei 
Orgânica do Município. A aprovação do projeto depende do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros para deliberação, conforme disposto no art. 40, § 3º, inciso I e V, da Lei Orgânica 
Paulistana. 

Ante o exposto, somos PELA CONSTITUCIONALIDADE E PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/04/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB 
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Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Edir Sales - PSD - Relatora 

João Jorge - PSDB 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/04/2018, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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